
   

PROPOZÍCIE 
Letecko-modelárskej súťaže 

 
Memoriál Ing. Júliusa Kákoša 

 
Klub trenčianskych modelárov pozýva všetkých pretekárov, priaznivcov a zvedavcov na preteky v kategórií 
F3RES, ktoré sa uskutočnia 10.10.2021 na ploche letiska Trenčín-Biskupice. 
 
 
Dátum súťaže:   10. 10. 2021 (V prípade nepriaznivého počasia je náhradný termín súťaže  
                                                    stanovený na 17. 10. 2021 ) 
Názov súťaže:   Memoriál Ing. Júliusa Kákoša  
Číslo súťaže:   LE-2021-032-02 
Organizátor:   Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska (LERMAS) 
Usporiadateľ:    Klub trenčianskych modelárov 
Miesto:   Letisko Trenčín-Biskupice na mieste motorových skúšok (48.868576, 18.013477) 
Kategória:   F3RES  
Súťaž. pravidlá:  F3RES, podľa platných pravidiel na r.2021 
Vekové skupiny:  juniori – do 18 rokov – dosiahnutých v roku 2021 
                                                    seniori – 18 a viac 
Riaditeľ súťaže:  Ing. Peter Malák 
Hlavný rozhodca:  Palo Gabriš 
Šport. jury:   Budú vybraní na mieste zo zúčastnených súťažiacich 
Prihlášky:   Elektronicky na https://forms.gle/dc71S2PdX9KW47W6A 
                                                    alebo email na peepo.malak@gmail.com 
                                                    V prihláške uveďte klub, č. licencie, vekovú kategóriu, frekvenciu, ŠPZ 
Vklady:   20 € senior, 5 € junior (vrátanie obeda) 
Uzávierka prihlášok:  8. 10. 2021 . V prípade prihlásenia po tomto termíne organizátor vyžaduje 
                                                    štartovné 30 €. 
Protesty:   Podľa pravidiel FAI, prijíma riaditeľ súťaže proti vkladu 20 € najneskôr    
                                                    30 minút po udalosti, ktorej sa protest týka. V prípade uznania  
                                                    protestu bude vklad vrátený. 
Bezpečnosť:   Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a je  
                                                    povinný dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov            
Poistka:   Akcia je poistená zmluvou číslo 6 596 135 340 v poisťovni KOOPERATIVA. 
                                                    (Poistenie zodpovednosti za škodu členmi LERMAS) 
Občerstvenie:   Minerálky, obed 
Poznámka: Možnosť príchodu na letisko v sobotu 9.10.2021 (tréning). Prespatie na letisku 

v karavanoch/stanoch je povolené zo soboty na nedeľu.  
                                                     
                                                     

 
 
 
 

!!! Na letisku je prísny zákaz lietania dronov !!! 



   

 
Časový harmonogram: 
 
Nedeľa, 10.10.2020 
07:00 – 08:00   Registrácia pretekárov 
08:00 – 08:30   Brífing, zahájenie súťaže 
08:30 – 13:00   Lietanie – 1.blok 
13:00 – 14:00   Obed 
14:00 – 17:00    Lietanie – 2.blok 
17:00 - ...   Vyhodnotenie súťaže, záver 
 
6 súťažných kôl + 2 finálové kolá, podľa vývoja počasia 
 
 
Účastníci súťaže sa budú riadiť hygienickými nariadeniami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.  
 
 
 
V Trenčíne, dňa 28.09.2021        Klub trenčianskych modelárov 
        Ing. Peter Malák 
        0905238265 
  


